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 עיקרי תזכיר חוק הגיוס החדש:

 )"צו ראשון"מתייצב לרישום ובדיקה ( 17כל מלש"ב בן  -

 )"מתייצב לרישום ובדיקה ("צו ראשון 17כל בן  •

 ח"ר (מרכז קליטת חרדים) במסגרת מערכת הביטחון.יוקם מ •

מכוח אי התייצבות תביא להחלת הסנקציות הקבועות בחוק שירות ביטחון והנהוגות כיום  •

 החוק.

 .לא יועבר עבורו תקצוב לישיבהשלא יתייצב,  17בעבור בן  לראשונה, •

 

 בלבד ("דחייה לשם לימוד תורה")  21-18אפשרות לדח"ש מגילאים  -

 [מתווה הקבע]
מי שלא יתייצב, יחול עליו חוק שירות  -21עד גיל  אחת לשנה"דחייה לשם לימוד תורה" תינתן  •

  בטחון.

מטעם תלמיד הישיבה ומטעם ראש הישיבה על  בהגשת תצהיריםדחיית השירות תותנה  •

ובהתחייבות לדווח על שינוי התנאים (שהתלמיד אכן לומד) התקיימות התנאים המחייבים 

 )לפי חוק פקודת הראיות(הגשת תצהיר כוזב מהווה עבירה  במהלך התקופה.

על  (לצה"ל) לפוקד ייםברישום נוכחות שוטף ובהגשת דו"חות תקופתבנוסף, יחויב ראש הישיבה  •

 דחויי השירות הלומדים במסגרתו.

שעות שבועיות  45יחויב בלימוד בישיבה בהיקף של  "לשם לימוד תורה"מי שנדחה שירותו  •

 .לפחות

בהן ישתתף תלמיד הישיבה בהכשרה מקצועית מטעם משרד הכלכלה, בתקופות עם זאת,  •

  שעות בשבוע.  30יחויב ללמוד בהיקף של 

בתקופת הדח"ש (גם מעבר לשעות הלימודים) ויותרו הכשרות מקצועיות של  עבודה יחול איסור •

 משרד הכלכלה.

 

 [מתווה הקבע] 21תהליך המיון בגיל 

 ).(מרכז קליטת חרדים ח"רתלמיד ישיבה במ כל יתייצב 21בגיל  •

 ומי מופנה למסלול שירות אזרחי. ס לשירות צבאיבסמכות צה"ל להחליט מי מגוי •
 

 

 [מתווה הקבע]שירות צבאי, שירות אזרחי ו"מתמידים" – 21בגיל 

מפוטנציאל גיוס החרדים באותה  70%-, כך שמעל ל2016במידה והתקיימו יעדי הגיוס לשנת  •

רשאי שר הביטחון באישור הממשלה לקבוע יעדי גיוס לשנה הבאה, כל עוד יהיו   -שנה התגייסו

 גבוהים יותר מאשר בשנה החולפת. 



הכולל את הסנקציות   חל חוק שירות ביטחון -2016ו יעדי הגיוס לשנת במידה ולא התקיימ •

 מתמידים" בלבד."תלמידי ישיבות  1800-הכתובות בחוק ואת הפטור ל

 .26ותנה בהתחייבות המתמיד להמשיך את לימודיו בישיבה עד גיל ימתן הפטור  •

 ל ידי ועד ראשישר הביטחון יקבע את הזכאים לפטור "מתמידים" בשים לב לרשימה שתוגש ע •

 אוגוסט בשנת דחיית השירות השלישית. 31הישיבות עד ליום 

 1800במידה וראשי הישיבות לא ישתפו פעולה, יקבע שר הביטחון, בתקנות, את המנגנון לקביעת  •

  .המתמידים
 

 סנקציות במתווה הקבע והגברת מנגנוני האכיפה והפיקוח לאיתור משתמטים

בת התייצבות ל"צו ראשון" וכן מי שהשתמט מלימודיו בישיבה בתקופת : מי שישתמט מחו 17-21גילאי  •

הדח"ש או שלא יתייצב לקבלת דח"ש נוסף, יחולו עליו הסנקציות הקבועות בחוק שירות ביטחון והוא 

  לא יוכל להיכלל יותר במסלול בני הישיבות (דחייה לשם לימוד תורה)

במנגנון האכיפה של משרד החינוך והאוצר ("נוהל צה"ל יסתייע  -אכיפה לאיתור משתמטים מלימודים  •

למנוע תצהיר כוזב של מספר  -: ראשי ישיבות יעבירו ערבות)2013נוהל שר אוצר ממרץ  -התמיכות"

 התלמידים.

 אחת לשישה חודשים. החוץ והביטחון בכנסת, ולוועדת  שרים לשוויון בנטליועבר דו"ח מצב לוועדת ה •

ויבצע ביקורת  שמבצע בישיבות ופן שוטף, מידע על תוצאות הביקורותמשרד החינוך יעביר לצה"ל, בא •

 .חודשים 3-בישיבות אחת ל

 

 שירות אזרחי תחת "רשות השירות האזרחי"

 תוקם רשות לשירות אזרחי שסמכויותיה יוגדרו בחוק (על בסיס המנהלת הקיימת).  •

  –תחומי השירות אזרחי  •

 סיוע לאזרחיםתעסוקה, קליטת עליה, זהירות בדרכים, קידום הגנת הסביבה, בריאות, בטחון פנים,  .א

 תקנים לחינוך מחוץ לקהילה.  200ורווחה. בנוסף יוקצו  , הסברה ממשלתית בנוגע לזכויותותיקים

, ללא וברשות הכיבוי וההצלה שב"סבמשטרה, " לשירות בבטחוני-שירות אזרחיבמסגרת זו יוקם מסלול " .ב

 תאמים לאורח חייהם.הגבלת תקנים תוך גיבוש מסלולים מו

 משך השירות האזרחי: •

o  שעות שבועיות למשך  20שעות שבועיות למשך שנה או  40 – 7/2014מי שהחל את שירותו עד

 שנתיים (המשך המצב הקיים כיום)

o  שעות שבועיות  20שעות שבועיות למשך שנתיים או  30 – 7/2014מי שהחל את שירותו לאחר

 למשך שלוש שנים

o שעות שבועיות למשך שנתיים 32 –ביטחוני" -ה"אזרחי מי שישרת במסלול 

יוקם מנגנון פיקוח בתוך השירות האזרחי לפיקוח ואיתור משתמטים או מי שאינם עומדים בתנאי  •

 .לטובת החזרתם לשירות צבאיהשירות, 

 

 

 



 

 

  –"ריקון הבריכה" ומתן אפשרות לכניסה לשוק העבודה  -עם כניסת החוק לתוקף 

 יבוצע התהליך הבא:ומעלה ביום כניסת החוק לתוקף  22 בנוגע לתלמידי ישיבה שמלאו להם

 22במעמד דח"ש שהינם מעל גיל  מיום כניסת החוק לתוקף, יזומנו המצויים חודשים 12עד לתום  •

ויוצע להם להתגייס לאחד מן ות האפשריים (הצבאיים והאזרחיים) ח"רים, יוצגו להם מסלולי השירלמ

 לים.המסלו

ההכוון התעסוקתי של משרד הכלכלה  יופנו לנציגי–במידה ויבחרו שלא להתגייס לאחד מן המסלולים  •

 .יוענק להם פטור משירותרק לאחר מכן, ו

 

 וקביעת יעדי גיוס 24דחיית שירות לשם לימוד תורה עד לגיל  –דור המעבר 

לבחור בין יוכלו  – 22מלאו להם שנים ביום כניסת החוק לתוקף וטרם  18תלמידי ישיבות שמלאו להם  •

 .24שירותם אחת לשנה (לטובת המשך לימודים) עד לגיל גיוס לבין המשך דחיית 

  יעדים לגיוס לשירות הצבאי והאזרחי ויופעלו תמריצים כלכליים לעידוד גיוס. תקבע הממשלה •

 

  יעדי גיוס ואכיפתם

 

 

 

 
 

 

 לעמידה ביעדי תקופת המעבר -מערכת תמריצים  )1

-הפעלת מערכת תמריצים חיוביים ושליליים בתקופת היעדים שבמהלכה יעלו היעדים בהדרגה עד למצב שבו ב

 הגיוס, מתגייס לצה"ל או לשירות האזרחי: פוטנציאלמ 70%-כ 2016

 וצץ במידה ולא יעמדו ביעדי הגיוס.תקציב הישיבות יק    א.

 תלמיד שלא יתייצב לצו ראשון לא יתוקצב ויוגדר כמשתמט.     ב.

 יוטלו סנקציות כלכליות על ישיבות שתלמידיהן לא יתייצבו ללימודים בישיבה.      ג.

 ישיבות בעלות אחוז גיוס גבוה יתומרצו כלכלית.     ד.

 סה"כ אזרחי צבאי שנה

2013 2000 1300 3300 

2014 2300 1500 3800 

2015 2700 1800 4500 

2016 3200 2000 5200 



 ו עבור תלמידים אשר יתגייסו לצה"ל.ישיבות יתוקצב    ה.

מערכת אכיפה הכוללת סנקציות על דוחי שירות שלא יתייצבו ללמוד בישיבה, ועל ראשי   .2

 :הישיבות אשר לא ידווחו על היעדרות תלמידיהם

 אישיות.ראש ישיבה אשר יעביר דיווח כוזב על תלמיד ישיבה אשר לא לומד בפועל, יחולו עליו סנקציות     א.

הסנקציות הקבועות בחוק שירות  יוגדר כמשתמט ויחולו עליו -תלמיד ישיבה שלא יתייצב לצו ראשון      .ג

 ביטחון.

הסנקציות הקבועות יוגדר כעריק ויחולו עליו  -תלמיד ישיבה שלא יתייצב כל שנה לחידוש דחיית שירותו     ד.

 .בחוק שירות ביטחון

הסנקציות הקבועות יוגדר כעריק ויוטלו עליו  -ודיו בתקופת הדח"שתלמיד ישיבה אשר לא יתייצב ללימ    ה.

 בחוק שירות ביטחון.

 

 מרכזי הכשרת חרדים לשוק העבודה כחלק מתהליך ריקון הבריכה -

חרדים לצאת לשוק העבודה, יוקצו  28,000-בהמשך לתהליך "ריקון הבריכה" בתקופת הביניים, ומתן אפשרות לכ

, בכדי לאפשר )  8(סה"כ  הקיימים והחדשים -ת מרכזי הכשרת החרדים לשוק העבודהמשאבים לצורך הגדלת יכול

 את קליטתם המיטבית והמרבית של האוכלוסייה החרדית ולצורך שילובם בשוק העבודה.

 בההחו שירות קיצור -

 .2015 מיולי החל חודשיים 32-ל השירות קיצור •

 2015 מיולי החל חודשים 28-ל לנשים החובה שירות הארכת •

 

 ישיבות ההסדר: -

 חודשים 17-משך השירות הצבאי יוארך ל .1

 מסלול ישיבות ההסדר ייפתח גם לאוכלוסיה החרדית. .2

 

 :הגדלת מספר המשרתים בשירות אזרחי –מיעוטים  -

 התנדבות ועידוד חסמים להסרת פרטניים צעדים לבצע אזרחי לשירות הרשות את יחייב האזרחי השירות חוק

 שייקבעו ליעדים בהתאם 18-23 בגילאי עוטיםהמי אוכלוסיית מקרב

 .החוק חקיקת מיום שנים חמש בתוך, זו אוכלוסיה מקרב בשנה 6000 היעד המדובר הינו 

 מקרב התנדבות ועידוד חסמים להסרת צעדים לבצע אזרחי לשירות הרשות את יחייב האזרחי השירות חוק

 .עושייקב ליעדים בהתאם 18-23 בגילאי המיעוטים אוכלוסיית

 

 

 

 :שלהלן הצעדים מוצעים זו במסגרת



 הפתרון המוצע החסם

הסמכת המנהלת להקמת לשכות הכוונה אזוריות והעברת כספי המענק,  חשש/הימנעות מהקשר עם צה"ל ולובשי מדים

 הפיקדון והסיוע ישירות למתנדבים

לרבות ניהול וחלוקת הסמכת המנהלת לרכז את השמת המתנדבים  כפילות וחוסר תיאום בהשמת המתנדבים 

 התקנים

הכללת קורסי שפה כחלק מההכשרה הניתנת במהלך השירות (מעבר  אי ידיעת השפה העברית

 לשעות ההתנדבות)

 תמרוץ רשויות מקומיות מעודדות התנדבות התנגדות ראשי הרשויות להתנדבות

ירות אזרחי יזכו לתחבורה החלטת הממשלה תקבע כי משרתים בש מחסור בתחבורה ציבורית נגישה לציבור זה

 ציבורית חינם (בדומה לחיילי צה"ל)

 


